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كبار اخلببراء يف جمال  300 من  نحو  تقاطر 

املالحة واللوج�ستيات من خمتلف اأنحاء العامل 

على البحرين حل�سور موؤمتر ترانز ميدل اإي�ست 

العامة  املوؤ�س�سة  ا�ست�سافته  الببذي  اخلام�س 

للموانئ البحرية مبملكة البحرين والذي يعقد 

لأول مرة يف اململكة. وقد �سارك يف موؤمتر هذا 

الق�سايا  اآخر  تناولوا  35 متحدثًا عامليًا  العام 

التي تعنى بتطوير و�سحن الب�سائع ولوج�ستيات 

واأوروببببا  الأو�ببسببط  ال�سرق  يف  البحري  النقل 

واأفريقيا، وكذا الجتاهات التي لها تاأثري على 

الأو�سط واخلطط  ال�سرق  البحري يف  القطاع 

واللوج�ستيات  احلاويات  ل�سناعة  امل�ستقبلية 

والتحديات الإدارية للتطوير امل�ستدام للموانئ 

والبتكارات التي تعزز الكفاءة. 

جمموعة  مببن  اأرورا  بببامببي  ال�سيد  قببدم  وقببد 

كورنيل الأمريكية ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة 

 ، املوانئ(  لتطوير  وعببدن  )دبببي  امل�سرتكة 

التمويل  اأعمال  “حتليل  بعنوان  عمل  ورقة 

للموانئ”

الركود  تاأثري  الورقة  هذه  يف  واأ�ستعر�س   

تو�سح  اأمثلة  ذاكبببرًا  املببوانببئ  على  العاملي 

الآثار املرتتبة على ذلك، كما ركزت الورقة 

ال�سركاء  قبل  من  عليها  املتفق  العمل  خطة  على 

اأنه   اإىل  واأ�ببسببار  للحاويات.  عببدن  حمطة  لتطوير 

2008م كان منو التجارة العاملية قويا  خالل عام 

دولر  مليار   35 مبلغ  تخ�سي�س  مت  حيث  للغاية 

ال�سرق  وحمطات  موانئ  يف  لال�ستثمار  اأمريكي 

الأو�سط.

مع  املوقعة  التفاقيات  خمتلف  اأرورا  اأوجببز  كما 

خاللها  من  مت  والتي  العاملية  دبي  موانئ  �سركة 

اإن�ساء �سركة دبي وعدن لتطوير املوانئ )ال�سركة 

واأ�سار انه يف  2008م.  امل�سرتكة( يف نوفمر 

اإطار خطة العمل تلك، هناك م�سروع لزيادة 

 )5( عدد  اإىل   )2( عدد  من  الأر�سفة  عدد 

اإىل  والتو�سل  2025م،  عببام  بحلول  اأر�سفة 

مناولة 2.2 مليون حاوية مكافئة بحلول ذلك 

العام. و�سيتحقق ذلك من خالل تنفيذ املرحلة 

)اأ(  الثانية  املرحلة  مبببرت(،   400( الأوىل 

و2 )ب( )600 مرت( من خطة  )300مببرت( 

الأر�سفة  طول  اإجمايل  بذلك  لي�سل  التو�سع 

2000 مرت يف حمطة عدن للحاويات.

�شاركت فيه ال�شـركة امل�شرتكة بتقدمي ورقة عمل
قادة ال�شناعة البحرية واللوج�شتيات يلتقون يف البحرين 

يف موؤمتر ترانز ميديل اإي�شت اخلام�س

انتهت الإدارة العامة للتخطيط والت�سويق والإعالم 

)ميناء  اليمنية  عببدن  خليج  موانئ  موؤ�س�سة  يف 

عبدن( من اإجناز مهمة اإعادة بناء املوقع وحتديث 

البيانات واملعلومات املوجودة يف املوقع اللكرتوين 

القدمي بن�سخته الجنليزية، اإ�سافة اإىل موا�سيع 

امليناء  زبببائببن  تهم  ومتنوعة  جببديببدة  وبببيببانببات 

واجلهات ذات العالقة وتتمثل هذه الإ�سافات على 

�سبيل املثال ولي�س احل�سر بالتايل :

اإ�سافة معلومات جديدة  -

اإح�سائيات  تف�سيلية �سهرية و�سنوية حلركة   -

ال�سفن والب�سائع.

جداول توقعات املد واجلزر للعام 2010.  -

حركة ال�سفن اليومية يف ميناء عدن من حيث   -

موقع ال�سفينة ون�ساطها.

القرارات  بكافة  املوقع  تغذية  يف  ال�ستمرار   -

االنتهاء من اإعادة بناء وحتديث موقع 

ميناء عدن على ال�شبكة العنكبوتية

والأنظمة واللوائح والتعاميم الخ..

بن�سخته  املوقع  تد�سني  بعد  الإدارة  �ستنفذ  كما 

ليت�سنى  املبببوقبببع  تببعببريببب  عببمببلببيببة  الجنببلببيببزيببة، 

للمت�سفحني احل�سول على املعلومات باللغتني.

ملت�شفـحــي مــوقع مينــاء عــدن

www.portofaden.net.

ال�سياحية  ال�سفينة  عبببدن  مببيببنبباء  اإىل  و�ببسببلببت 

يف  لببومببانبب�ببسببيببا   كو�ستا  اليببطببالببيببة 

اجلمعة  يوم  للميناء  لها  زيببارة  اأول 

حاملة  م   2009 دي�سمر   4 املوافق 

و�سائحة  �سائحًا   2760 متنها  على 

لزيارة  اجلببنبب�ببسببيببات  خمببتببلببف  مببن 

معاملها  على  والتعرف  عدن  مدينة 

الببتبباريببخببيببة والأثببببريببببة.  هبببذا وقد 

للموؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  قببام 

مبارك  عبداهلل  حممد  املهند�س/ 

بزيارة ال�سفينة الرا�سية يف ر�سيف 

هائل  ملجموعة  التابع  عببدن  خليج 

مع  التذكارية  الهدايا  تبادل  مت  حيث  اأنعم  �سعيد 

الزيارة  هذه  خالل  رافقه  وقد  ال�سفينة  قبطان 

عدن  حمافظة  حمافظ  اجلفري  عدنان  الدكتور 

ووكيل املحافظة لقطاع النقل وتنمية املوارد الأخ/ 

العميد  املحافظة  اأمببن  ومدير  ال�سالعي  اأحمد 

الركن عبداهلل عبده قريان.

ال�سياحية   ال�سفن  اكببر  مببن  ال�سفينة  هببذه  وتعد 

يتاألف  )كو�ستا(حيث  ملجموعة  املنتمية  اليطالية 

طاقمها املالحي من921 بحارا وتتكون من 16 طابق 

ال�سفينة  هذه  طول  ويبلغ  �سائحا،   4520 ي�ستوعب 

294 مرتا اأما عمق غاط�سها فيبلغ 8 اأمتار .

ال�سياحية  ال�سفينة  و�سلت  ال�سعيد  نف�س  وعلى 

الأ�سبوع  يف  عببدن  ميناء  اإىل  يببوربببا(  كو�ستا   (

�سائح   1000 مببن  اأكبببر  متنها  وعببلببى  املببا�ببسببي 

فــــي اأول زيـــارة لــهــــا

ال�شفينة ال�شياحية 

العمالقة “كو�شتا 

لومينو�شا” تر�شو يف 

ميناء عدن

اأعداد  املعال  ر�سيف  ي�ستقبل  اأن  املتوقع  ومببن 

اأخرى من ال�سياحية خالل الأيام 

املو�سم  بببدء  مع  املقبلة  القادمة 

وتنتع�س  ال�ستوي يف مدينة عدن. 

هذا  ظببل  يف  اقت�ساديا  املببديببنببة 

عبببدة جمبببالت منها  املببو�ببسببم يف 

جلب العمالت وت�سجيع ال�ستثمار 

و  كاملطاعم  اخلدمات  جمببال  يف 

اأ�سكاله  بكافة  ال�سياحي  النقل 

واأنواعه وكذا ال�سناعات اليدوية 

والفولكلورية.

تنمية جزيرة �سقطرى

فـيـمـ� وجـــه وزيــر النقــل ب�سرورة الـتـ�أميــن 

على عم�ل ال�سحن والتفريـــغ

من املوانئ الع�ملية

نحو حتقيق املزاي� التن�ف�سية املوؤ�س�سية

دور املوؤ�س�سة يف الن�س�ط ال�سي�حي البحري

من املوانئ العربية

تطوير مين�ء بروم 
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ل�سنة   )61( رقببم  املوؤ�س�سة  اأن�ساء  لقرار  وفقًا 

موؤخرًا  مت   )11( الفقرة   )6( املبببادة  2007م  

النتهاء من الإعداد النهائي ملقرتح لئحة ر�سوم 

واأجور موؤ�س�سة موانئ خليج عدن اليمنية ويتوقع 

القريب  النقل يف  وزير  الأخ  بقرار من  اإ�سدارها 

العاجل  .. 

لهذا  املوؤ�س�سة جلنة خمت�سة  قيادة  �سكلت  حيث 

اإعببببداد مقرتح  اإلببيببهببا مهمة  واأ�ببسببنببدت  الببغببر�ببس 

التعرفة  من  م�ستفيدة  الذكر  الأنببفببة  بالالئحة 

واأجببور  ر�ببسببوم  تعرفه  وكببذا  للموؤ�س�سة  ال�سابقة 

البببوزاري  الببقببراٍر  املببوانببئ املببجبباورة ف�ساًل عببن 

م�سميات  توحيد  ب�ساأن  2009م  لعام  رقبببم)2( 

هياكل تعرفه الر�سوم والأجور للموانئ اليمنية ، 

بح�سب خ�سو�سية كل ميناء والأخذ بعني العتبار 

املوانئ  واأجببور  ر�سوم  بتوحيد  اخلا�سة  الهيكلية 

قريباً اإ�شدار الئحة ر�شوم واأجور جديدة للخدمات 
البحرية يف موؤ�ش�شة موانئ خليج عدن اليمنية

املقدمة من جامعة الدول العربية وما يرتتب عليه 

واإنعا�س  البحرية  اخلدمات  ن�ساط  ت�سهيل  من 

مع احلفاظ  اليمنية  املوانئ  املالحية يف  احلركة 

على القدرة التناف�سية يف املنطقة .

يجدر التنويه اإىل اأن اآخر تعديل لالئحة اأجور وعوائد 

عام  يف  كببان  اليمنية  املببوانببئ  وت�سهيالت  خببدمببات 

باخلدمات  اخلا�سة  الر�سوم  لئحة  اأن  كما  1997م 

البحرية مل يطراأ عليها اأي تعديل منذ اأعوام.

كلف الأخ/  حممد عبداهلل عبدال�سالم �سرة 

املوؤ�س�سة  ، طبيب  الإدارة  رئي�س جمل�س  نائب 

بتقدمي  غببرامببة   عبببببداهلل  و�ببسبباح  د.  الأخ/ 

ت�سور متكامل لإقامة مركز طبي متقدم على 

احلديدة  مليناء  التابع  الطبي  املببركببز  غببرار 

ميناء  اإىل  ميدانية  بزيارة  الطبيب  قام  حيث 

احلببديببدة لببزيببارة مببركببز الإ�ببسببعبباف الطبي 

وعمال  ال�سفن  وبحارة  امليناء  بعمال  اخلا�س 

املهند�س/  الأخ  قام  حيث  املالحية  ال�سركات 

التنفيذي  الببرئببيبب�ببس  هببا�ببسببم   حمببمببد  عي�سى 

ملوؤ�س�سة موانئ البحر الأحمر اليمنية باإطالع 

متهيدًا الإقامة مركز طبي متقدم يف ميناء عدن

الأ�سا�سي  والنظام  املركز  مهام  عن  الطبيب 

ومعلومات  ببيانات  تزويده  مت  كما   ، لت�سغيله 

التمويل  وم�سادر  املببركببز  اإدارة  كيفية  عببن 

املالحيني  والوكالء  املوؤ�س�سة  قبل  من  املببايل 

املقدمة يف  الطبية  اأطلعه على اخلدمات  كما 

املركز من اإجراء الإ�سعافات الالزمة الناجتة 

اأنواعها وحتى العمليات  عن احلوادث بجميع 

اجلراحية... اجلدير بالذكر اأن املركز جمهز 

قيد  ومببازال  احلديثة  التقنية  الأجهزة  بكافة 

التطوير...

النقل  وزير  معايل/  الأخ  توجيهات  على  بناًء 

املوافق  الأحبببد  يببوم  الببوزيببر مت يف  اإبببراهببيببم 

العامة  الإدارة  قبباعببة  يف  2009/10/18م 

الأخ/  والت�سويق والأعالم وبرئا�سة  للتخطيط 

الرئي�س  نببائببب  �ببسببرة  عبببببدالبب�ببسببالم  حمببمببد 

عن  مندوبني  �سم  لقاء  للموؤ�س�سة  التنفيذي 

والتفريغ  ال�سحن  وكببالء  والأخبببوة  املوؤ�س�سة 

الببعببامببلببني يف املببيببنبباء وخبببالل الببلببقبباء اأكبببدت 

النقل  وزيبببر  الأخ/  حببر�ببس  املوؤ�س�سة  قببيببادة 

العاملني  حقوق  ل�سمان  التاأمني  �سرورة  على 

والعمل حتت ظروف عمل اآمنه ت�سمن حقوق 

اللقاء  وخالل  �سواء  حد  على  والوكيل  العامل 

اأكد الأخوة الوكالء رف�سهم ملثل هذه اخلطوة 

يحدد  الذي  هو  العمل  نوع  باأن  ذلك  مررين 

فـيـمـا وجـــه وزيــر النقــل ب�شرورة

الـتـاأميــن على عمال ال�شحن والتفريـــغ
ت�شكيل جلنة من موؤ�ش�شة موانئ خليج عدن والوكالء الإيجاد حلول 

من�شفة للعاملني

ومت   ، بالعامل  العمل  �ساحب  عالقة  طبيعة 

برئا�سة  مكونة  جلنة  ت�سكيل  على  التببفبباق 

الأخ/ حممد عبداهلل عبدال�سالم �سرة نائب 

حممود  عببادل  والقبطان  التنفيذي  الرئي�س 

�سم�سان واأطراف من الوكالت املالحية لو�سع 

م�سلحة  العتبار  يف  تاأخذ  ومعاجلات  حلول 

العامل والوكيل املالحي.

وراثي.  عاملي  موقع  عبارة عن  هو  �سقطرى   اأرخبيل 

وفد  قبل  من  نوفمر  �سهر  خالل  بزيارة  حظي  وقد 

اليمن  اتفاقية بني حكومة  اأبرمت  الكويت. كما  دولة 

وحكومة الكويت والتي مبوجبها تعهدت دولة الكويت 

امليناء  لأعمار  اأمريكي  دولر  مليون   40 مبلغ  بتقدمي 

مرة  ولأول  اجلزيرة  مينح  مما  باملعدات.  وتببزويببده 

العام  طببوال  ا�ستخدامها  ميكن  مينائية  جتهيزات 

والتي من �ساأنها اأن تعزز اخلدمات الأمنية يف منطقة 

الغرب.  جهة  اإىل  الواقع  العربي  والبحر  عدن  خليج 

وت�سكل �سقطرى يف الوقت احلا�سر جزءا من املنطقة 

التي تخ�سع لإدارة الهيئة اليمنية ملوانئ بحر العرب 

قام  ولببقببد  املببكببال.  يف  الرئي�سي  مقرها  يقع  والببتببي 

با�ست�سافة  وموظفيه  القعيطي  رئي�سها عبد احلافظ 

الوفد الكويتي الزائر.

تنمية جزيرة �شقطرى

لقد مت اختيار موقع امليناء يف العام 2003 من قبل �سلطة 

املوانئ  عن  حينها  م�سئولة  كانت  التي  اليمنية  املوانئ 

اليمنية يف خليج عدن اإىل اأن مت اإدراج موؤ�س�سات املوانئ 

الثالثة يف وزارة املوا�سالت يف عام 2007. ومت بناء ل�سان 

بحري من قبل �سلطة املوانئ اليمنية خالل عام 1999 يف 

منطقة حولف الواقعة اإىل ال�سرق من العا�سمة حديبو. 

والتي مت حتديثها موؤخرا من قبل مهند�سي �سلطة املوانئ 

اليمنية.

اأثناء مو�سم  ولقد كان الأرخبيل معزول عن بقية العامل 

تهب  التي  ال�سديدة  الغربية  اجلنوبية  املو�سمية  الرياح 

اأن  طوال �سهر يونيو وحتى منت�سف �سهر �سبتمر. كما 

ت�سييد مطار كبري للطريان التجاري يف اأواخر عام 1990 

اأن  الركاب  اأمام عدد من طائرات  حاليا  الفر�سة  يتيح 

تهبط يف اجلزيرة باعتبارها منطقة �سياحية م�سهورة.   

ومن املحتمل اأن يكون تاأثري امليناء على م�ستقبل اجلزيرة 

كميات  ل�سحن  املجال  يتيح  �سوف  اأنببه  اإذ  للغاية،  كبري 

كبرية من الوقود واملواد ال�ستهالكية الأخرى على ظهر 

ال�سفن الن�سطة يف اأي وقت من اأوقات ال�سنة. 

وعقب التوقيع على هذه التفاقية املهمة، �ستقوم �سلطة 

الذي  الأمر  امليناء  ببناء  امل�سروع  بتنفيذ  اليمنية  املوانئ 

بعملية  لي�سطلع  امل�ست�سارين  اأحد  اختيار  على  �سينطوي 

م�سح اأكر تف�سيال ملا يتعلق باجلغرافية املائية وتطبيق 

الهند�سة  م�سائل  يف  اجليولوجية  واملعلومات  التقنيات 

املدنية ملوقع امليناء من اأجل درا�سة الت�سميم احلايل 

للميناء ومن�ساآته وتعديلها ح�سب ال�سرورة با�ستخدام 

معطيات عملية امل�سح اجلديدة. كما �سيقوم ال�ست�ساري 

باإعداد وثائق املناق�سة لت�سييد امليناء، وتقدمي الن�سح 

الت�سييد  باأعمال  اإليها  �سيعهد  التي  ال�سركة  باختيار 

�سراء  �سيتم  التفاقية  والإ�سراف عليها ومبوجب هذه 

ال�ست�ساري  من  �سيطلب  كما  امليناء،  ت�سغيل  معدات 

الببقببيببام ببباإعببداد املببوا�ببسببفببات لببهببذه املببعببدات وتقدمي 

الن�سح ب�ساأنها.

مناولة احلاويات يف  اأن حركة  اأو�سحت م�سادر مطلعة 

انخف�ست  قد  البلجيكي   Antwerp اأنتويرب  ميناء 

العام  من  �سهور  الت�سعة  خببالل  املائة  يف   18.4 بن�سبة 

احلايل )2009م( مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2008م. 

اأن هذا الرتاجع يعتر ذو وترية  واأ�سافت هذه امل�سادر 

 Rotterdam سريعة مقارنة مبناف�سه ميناء روتردام�

الهولندي.

 5.4 مبناولة  قببام  قد  البلجيكي  امليناء  اأن  اإىل  واأ�ببسببار 

مليون حاوية قيا�سية يف الفرتة من يناير وحتى �سبتمر 

 على موقعه كثالث اأكر موانئ 
ً
من عام 2009م، حمافظا

احلاويات يف اأوروبا، ولكنه جاء بعد ميناء روتردام الذي 

يف  مناولتها  متت  التي  احلبباويببات  كمية  فيه  انخف�ست 

نف�س الفرتة  بن�سبة 13 يف املائة لتبلغ 7.2 مليون حاوية 

قيا�سية.

اأما اإجمايل الب�سائع التي متت مناولتها يف امليناء خالل 

19.1 يف املائة  اإليها فقد تراجعت بن�سبة  الفرتة امل�سار 

بحوايل  مقارنة  مببرتي،  طن  مليون   116.8 اإىل  لت�سل 

144 مليون طن مرتي متت مناولتها خالل الت�سعة �سهور 

التي  احلاويات  بكمية  مقارنة  2008م،  عام  من  الأوىل 

قام مبناولتها ميناء روتردام والتي بلغت 283 مليون طن 

من املوانئ العاملية/
18.4% انخفا�س مناولة احلاويات يف ميناء اأنتويرب

مرتي وبانخفا�س ن�سبته 11.9 يف املائة.

و قد او�سح  الرئي�س التنفيذي مليناء اأنتويرب البلجيكي: 

قد  مبناولتها(  امليناء  قام  )التي  الب�سائع  كمية  اأن   “
“يف  املا�سية”.واأ�ساف:  القليلة  ال�سهور  ا�ستقرت خالل 

مناولتها  متت  التي  الب�سائع  كمية  كانت  الثالث  الربع 

نهاية  حتى  التوجه  هذا  ي�ستمر  اأن  ونتوقع   ، نف�سها  هي 

العام.” وقال: “لي�ست هناك اإ�سارات يف الوقت الراهن 

على حدوث انتعا�س اقت�سادي يف الربع الأخري من عام 

2009م.”

واأ�سار الرئي�س التنفيذي للميناء اإىل اأنه على الرغم من 

امليناء  اأن  اإل  امليناء،  اأن�سطة  معظم  يف  الكبري  الرتاجع 

جاهز لالنتعا�س القت�سادي.
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تطوير ميناء بروم 
اإ�سراف  بروم حتت  امليناء اجلديد يف منطقة  اإن�ساء  موقع  2009م يف  العام  العمل خالل  توا�سل 

موؤ�س�سة موانئ البحر العربي اليمنية. وتعد بروم مر�سى تاريخي قدمي ا�ستخدمتها ال�سفن ب�سبب 

املو�سمية اجلنوبية  الرياح  ال�سفن خالل فرتة  بها  بروم حتتمي  راأ�س  وجود حماية طبيعية وفرها 

الغربية. 

املببكببال حمافظة  مببيببنبباء  خببببدم  لببقببد 

الثمانينات  منت�سف  منذ  ح�سرموت 

الطول  حمببدوديببة  ولكن  )1988م(، 

يف  الأرا�ببسببي  م�ساحة  وقلة  والغاط�س 

حميط امليناء، فر�ست باأن يتم تطوير 

كما  املكال.  مدينة  ميناء جديد خارج 

حاجة  يف  اليمنية  النفط  �سركة  اأن 

الوقود  تخزين  من�ساآت  لتو�سيع  ما�سة 

الإ�ببسببرتاتببيببجببيببة الببتببي تببخببدم اجلببزء 

ال�سرقي من اليمن، وتكون قادرة على ا�ستخدام ناقالت اأكر لن�ساطها. 

عدة  يف  وبروم  املكال  مدينة  بزيارة   EGIS الفرن�سية  ال�ست�سارية  ال�سركة  من  خراء  قام  وقد 

منا�سبات لدرا�سة �سوق امليناء، والبيئة حتت �سطح البحر لإعداد م�سودة املخططات للر�سيفني. 

لإجراء  العربي  البحر  موانئ  موؤ�س�سة  مل�ساعدة  خمت�سني  عدن  ميناء  وفر  دي�سمر  اأوائببل  وفى 

املائية  املبب�ببسببطببحببات  وتببخببريببط  م�سح 

للميناء   )Bathymetric(

جيوفيزيائي  زلبببزايل  مب�سح  والقيام 

لتحديد طبيعة مكونات قاع البحر. مت 

تثبيت الأجهزة وكذا اأجهزة الكمبيوتر 

والذي   ، اأبببني007  ال�سيد  قببارب  على 

اثبت فعاليته كمن�سة جيدة للعمل. 

خبري  بقيادة  امل�سوحات  هذه  اأجنببزت 

ويجري  الإمببارات،  دولة  امل�سح من  يف 

حاليا حتليل النتائج. 

واأثناء امل�سح مت العثور على �سلحفاة �سغرية يف �سباك ال�سيد يف الطرف اجلنوبي للخليج. وقام 

طاقم زورق امل�سح باإنقاذ ال�سلحفاة البحرية واإعادتها اإىل املياه املفتوحة بعد ذلك بوقت ق�سري. 

لها يف مطلع عام  امل�ساندة  واملناطق  الأر�سفة اجلديدة  ت�سميم  النتهاء من  يتم  اأن  املتوقع  ومن 

2010 بحيث ميكن و�سع امل�سروع للمناق�سة للبدء باأعمال البناء.

قامت الإدارة العامة لالأر�سفة وال�ساحات حتت اإ�سراف مديرها العام القبطان/ عادل حممود 

�سم�سان بتنظيم اأكر من 120 رحلة بحريه داخلية يف ر�سيف ال�سياح لزائري امليناء واملدينة 

الذين قدموا اإليها من خمتلف حمافظات اجلمهورية لال�ستمتاع بق�ساء اإجازة عيد الأ�سحى 

املبارك ، ووفقًا ل�سجالت ر�سيف ال�سواح 

�سخ�س   )2300( حببوايل  ا�ستفاد  فقد 

قببد ازدادت عدد  و  الببرحببالت  مببن هببذه 

بالأعوام  مقارنة  العام  هببذا  الببرحببالت 

موؤخرا  املوؤ�س�سة  لقيام  نظرا  ال�سابقة 

بتاأهيل قاربي الر�سيف من خالل �سيانة 

بال�سالمة  اخلببا�ببسببة  املببعببدات  وتببرمببيببم 

البحرية وكذلك اإ�سدار �سهادات ملاكينات 

القاربني مع تغطية تاأمينية لركاب الزورقني والبالغ عددهم )72(راكبًا خا�سة بالتعوي�س عند 

احلوادث ال�سخ�سية.

لالهتمام  حاليًا  املوؤ�س�سة  وتتطلع 

النقل  و�سائل  لتوفري  اجلببانببب  بهذا 

ال�سياحة  وت�سجيع  البحري  ال�سياحي 

بحرية  رحبببالت  ببباإقببامببة  الببداخببلببيببة 

اخلا�س  القطاع  اأمببام  املجال  وفتح 

املجال  هذا  يف  وامل�ساركة  لال�ستثمار 

وفقًا للنظم واللوائح.

دور املوؤ�ش�شة يف الن�شاط ال�شياحي البحري

ر�شيف ال�شواح ينظم اأكرث من 120 رحلة بحرية الأبناء و 

زوار مدينة عدن

بالتعاون مع موؤ�س�سة قرطبة للتدريب و ال�ست�سارات نظمت وزارة التعليم الفني و التدريب 

املهني امللتقى الثاين للت�سويق و البيع الحرتايف يوم الأحد املوافق 15 نوفمر 2009م يف 

الت�سويقي  الفكر  اإليه  اإىل عر�س اجلديد يف ما تو�سل  امللتقى  و يهدف  العا�سمة �سنعاء 

من  العديد  اإك�سابهم  و  العام  و  اخلا�س  القطاعني  من  امل�ساركني  كفاءة  ورفع  احلديث 

املهارات و املعارف احلديثة حول املفهوم الت�سويقي احلديث بالإ�سافة اإىل تبادل اخلرات 

فوزيه  الأخببت/  �ساركت  قد  و  الدولية...  و  العربية  ال�ستفادة من اخلرات  و  املعارف  و 

اأن املحاور التي  با�سديق مدير عام التخطيط والت�سويق و الإعالم يف امللتقى وواأ�سحت 

للت�سويق احلديث و  متت مناق�ستها على مدى يومني كانت حول تكوين اخلطط الالزمة 

دور العالقات العامة ، املزايا التناف�سية املوؤ�س�سية للقطاعني العام و اخلا�س وكذا الإطالع 

والتعرف على كيفية حتقيق امل�سئولية الجتماعية املوؤ�س�سية، واأ�سافت الأخت مدير عام 

التخطيط والت�سويق انه مت تقدمي اأوراق عمل من قبل متخ�س�سني يف اأمريكا وكندا وكانت 

وور�س  ال�سباحية  الفرتة  نقا�س مفتوحة يف  واملداخالت وكذا حلقات  مفعمة باحلوارات 

عمل تطبيقية يف الفرتة امل�سائية.

نحو حتقيق املزايا التناف�شية املوؤ�ش�شية
وزارة التعليم الفني و التدريب 

املهني تنظم امللتقى الثاين 

للت�شويق والبيع االحرتايف

اأن  امل�سرية،  النقل  وزارة  يف  م�سئولون  اأعلن 

)2009م(  اجلاري  العام  بنهاية  �ستعلن  م�سر 

اخلا�سة  باملناق�سات  الفائزة  اجلهات  اأ�سماء 

مب�ساريع بناء ميناءين جديدين على نهر النيل.

اأن  لالأنباء   ”Reuterرويرتز“ وكالة  ونقلت 

املناق�سات 

حمافظتي  يف  مببيببنبباءيببن  تبب�ببسببمببل  املبببطبببروحبببة 

الإ�سكندرية وقنا. ومن املقرر اأن يتم طرح اأربعة 

موانئ اأخرى عام 2010م.

النقل  وزيبببر  م�ست�سار  الغ�سبان  عببالء  وقبببال 

التي  املناق�سات  اإن  ال�ستثمارية  للم�سروعات 

يف  جديدة  موانئ  باأربعة  تتعلق  طرحها  �سيتم 

النقل  وزارة  وكببانببت  م�سر.  وجنوبي  �سمايل 

العام  هببذا  من  يوليو  يف  طرحت  قد  امل�سرية 

م�سروعي امليناءين اأمام اأكر من 100 م�ستثمر 

وممثل ل�سركات القطاع اخلا�س.

وت�سعى هيئة النقل النهري امل�سرية اإىل تعظيم 

ال�ستفادة من قطاع النقل النهري وذلك للدور 

املرفق احليوي  يلعبه هذا  اأن  الذي ميكن  املهم 

امل�ساهمة  خالل  من  التنمية،  خطط  تنفيذ  يف 

داخليًا  والركاب  الب�سائع  نقل  حركة  زيادة  يف 

يف  املهم  دوره  عن  ف�سال  ال�سياحة،  وتن�سيط 

من املوانئ العربية
مــ�شـر تخطط الإن�شاء املزيد من املوانئ النهـــريــة

تكامل منظومة النقل يف م�سر. 

اإن ال�ببسببتببثببمببار يف  الببغبب�ببسبببببان  واأ�بببسبببار عبببالء 

م�سروعات النقل النهري فر�سة لبد اأن يغتنمها 

ال�ستثمار  مناخ  ظل  يف  اجلادين  امل�ستثمرون 

امل�سجع واملحفز يف م�سر.

تتمتع  النهري  النقل  م�سروعات  اأن  واأو�ببسببح 

لكثري من  املببمببيببزات اجلببباذببببة  مببن  بببالببعببديببد 

حتقيق  علي  �سي�ساعد  ما  وهببو  ال�ستثمارات، 

احليوي  املرفق  هببذا  من  الق�سوى  ال�ستفادة 

التنمية  مل�سرية  دعببمببًا  ي�سكل  اأن  ميكن  الببذي 

كافة  عببلببي  حببالببيببًا  ن�سهدها  الببتببي  والببتببطببويببر 

�سبكات  وكفاءة  جببودة  واأن  خا�سة  امل�ستويات، 

التنمية  حتقيق  يف  اأ�سا�سيا  دورا  تلعب  النقل 

امل�ستدامة لأي جمتمع.
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حركة ن�ساط امليناء للعام 2009م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه:

ال�سنةال�سهر

اجمايلحمطة عدن للحاوياتحمطة املعال للحاويات
اجمايل

 عدد ال�سفن
احلاوياتNo. ofLoadedDischargedاملفرغهامل�سحونهعدد

املتداولة)TEUs()TEUs(Ships)TEUs()TEUs(ال�سفن

يناير
2008112,9152,3833618,85918,09042,24747

2009102,7012,1382813,26112,98631,08638

فرباير
2008102,2932,4013114,54415,27034,50841

2009122,0562,0443415,16514,68533,95046

مار�س
2008112,3452,6614318,87320,42644,30554

2009112,3602,3973011,62011,54427,92141

ابريل
200882,1082,0153619,34417,74841,21544

2009153,2624,0723614,79413,61135,73951

مايو
200892,6273,1963719,06117,87542,75946

2009112,6742,7963814,42015,10934,99949

يونيو
200871,8761,8643415,40616,81335,95945

2009143,9343,2723413,55512,56333,32748

يولية
2008102,6512,0583816,56319,54940,82148

2009113,3213,9383112,62413,10832,99142

اأغ�سط�س
2008102,4602,7113620,16621,80147,13846

200982,3092,0032314,76214,45233,52631

�سبتمرب
200881,8972,0573319,20118,83341,98841

200983,2682,713237,83812,86726,68631

اأكتوبر
2008103,6354,0093919,41618,22945,28949

200993,9153,1182815,1459,79131,96937

الجمايل
20089424,80725,355367181,433184,634416,229461

حركة ن�ساط امليناء للعام 2009م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه:200910929,80028,415305133,187130,716322,118414

)+/-(الجمايلاأكتوبر�سبتمرباأغ�سط�سيوليةيونيومايوابريلمار�سفربايرينايرالتفا�سيل

ال�سفن الوافده
20091491702261581571421561461161351546

-13%
20081741962181711711911471861671641785

الب�ساعة اجلافة

ال�سادره

عدد 

ال�سفن

200911171018131415121113134

200814141410111114161015129

الكميه 

)بالطن(

200912,60233,3487,92729,14217,27125,00423,16822,54826,73126,124223,865
3%

200815,08833,97316,68714,9099,95419,24519,93325,18128,60333,705217,278

الوارده

عدد 

ال�سفن

200924273434342429251624271

200825243121232122222020229

الكميه 

)بالطن(

2009177,754238,022412,578304,828266,490226,844357,898316,560135,552302,5032,739,029
54%

2008168,494114,291371,464112,287216,502161,523166,973257,657208,242200,2671,977,700

الب�ساعه ال�سائله

ال�سادره

عدد 

ال�سفن

200944465346553855543656483

200853574050496348595155525

الكميه 

)بالطن(

2009378,122419,918456,205413,097586,054388,043384,883442,058376,302460,6134,305,295
-3%

2008484,996503,277329,354394,365353,586465,717553,234406,919493,026452,9244,437,398

الوارده

عدد 

ال�سفن

20096141312131217141114126

200813121410111213121113121

الكميه 

)بالطن(

2009357,058623,803660,825659,972707,254506,938778,726678,923473,818632,2256,079,542
6%

2008559,922603,297616,213443,614494,184605,424643,705575,303534,480677,7285,753,870

ال�سواعــي

ال�سادره

عدد 

ال�سفن

200914161211169481017117

2008181011147811141213118

الكميه 

)بالطن(

20091,9403,7028582,4351,7417,2936422,1383,6907,08031,519
54%

20082,7321,0101,9901,8371,0917392,8833,1102,2102,89620,498

الوارده

عدد 

ال�سفن

200913191111126661215111

2008101111121261213147108

الكميه 

)بالطن(

20096071,1485408181,4521957655579164857,483
-11%

20081,1451,0991,5651,1046561832396645831,1548,392

ال�سفن ال�سياحيه

عدد ال�سفن
2009-121--00004

20081-44--00009

عدد الركاب
2009--5981887--00002485

-41%
2008-50513442331--00004180

التـــــمون

التمون بالوقود و الغاز

عدد ال�سفن التي متونت 

بالوقود و الغاز

2009561110881195679

20081291112119674586

عدد ال�سفن التي متونت 

بالوقود 

2009145455553239

20086810710912127485

عدد ال�سفن التي متونت 

بالغاز

200916437624212127232421296

200824587735322528362328366

كمية التمون بالوقود 

)بالطن(

20092,2643,0203,8824,4653,1023,64310,1444,6742,0931,49238,779
-27%

20086,8073,6427,3714,7757,2308,0673,7775,6232,4903,52453,306

كمية التمون بالغاز 

)بالطن(

20091,1721,3891,7815501,2111,4595,3282,6384,4581,25821,244
-10%

20081,7112,1531,8812,6281,7862,5811,9061,8801,4321,36919,327

التمون باملياه 

عدد ال�سفن التي 

متونت باملياه

200942615441455744584943494

200858323457525047503360473

كمية التمون باملياه 

)بالطن(

20095,1714,2015,1084,5734,4116,0944,1415,8225,2065,01949,746
9%

20085,0293,9453,3465,6124,6755,3144,5003,7973,0245,78145,023

احلــاويات

عدد �سفن احلاويات 

الوافده

200938464151494842403137423
-8%

200847415444464548464149461

عدد احلاويات 

املتداوله

200931,08633,87427,92135,73934,99933,32732,99133,52626,68631,969322,118
-23%

200842,24734,50844,30541,21542,75935,95940,82147,13841,98845,289416,229

اأ�سم الر�سيف

عدد 

ال�سفن 

الوافدة 

%

46%57ميناء الزيت 

16%20اأر�سفة املعال

حمطة عدن 

للحاويات
32%26

12%15اأخرى  *

100%124املجموع

ن�سبة ن�س�ط الأر�سفة - ل�سهر نوفمرب 2009
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( AGT، 1-IN ،6-OUT، FH، 5-IN ،6-OUT ) ت�صمل ر�صيف

حركةالب�ساعة املفرغة للعام 2009م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه: 

الجمايلاخرى*ب�ساعة عامةا�سمنتخ�سبحديدارز�سكردقيققمحنوع الب�ساعة

15,9653,29330,51210,30415,93521,05911,764177,754-68,922يناير

20,8675,30428,4907,82567,53820,39712,400238,022-75,201فرباير

46,51712,631108,3993,66376,14424,4008,421412,578-132,403مار�س

15,8942,20926,81612,55766,84229,02212,811304,828-138,677ابريل

7,8881,65747,76625,80048,22727,4665,111266,490-102,575مايو

6,7962,80985,9688,56530,88735,90422,845226,844-33,070يونيو

13,7582,82171,46020,15370,78981,93325,633357,898-71,351يولية

9,37124342,59216,68461,38366,7553,099316,560-116,433اأغ�سط�س

18,0571,92512,4113,35833,80026,4145,846135,552-33,741�سبتمرب

51,6152,54818,2019,05028,53533,46126,887302,503-132,206اأكتوبر

904,5790206,72835,440472,615117,959500,080366,811134,8172,739,029الجمايل

* ت�سمل ) احلبوب، ب�ساعة مثلجة، روؤو�س حية، الت و معدات ن �سيارات ، مواد كيماوية، ترانزيت(

حركة الب�ساعة امل�سحونة للعام 2009م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه

الجمايلاخرى**ا�سمنتدقيقاعادة ت�سديرنخالة قمحا�سماكملحقطننوع الب�ساعة

02,5001,3102,0060006,78612,602يناير

002,15312,50012,520006,17533,348فرباير

002,70200005,2257,927مار�س

001,8604,00012,500034910,43329,142ابريل

002,7196,0000008,55217,271مايو

002,51310,000003,3739,11825,004يونيو

001,9986,714005,3379,11923,168يولية

002,1797,82503,40009,14422,548اأغ�سط�س

004,14111,82300010,76726,731�سبتمرب

02,5004,6764,20000014,74826,124اأكتوبر

05,00026,25165,06825,0203,4009,05990,067223,865الجمايل

** ت�سمل ) �سمغ، جلود ،خرده، ب�ساعه عامه(

ال�سفن الوافدة مق�سمة ح�سب نوعها واجمايل و �سايف اطنانها امل�سجلة للفرتة   يناير- اكتوبر 2009م

�سفن حاوياتالتفا�سيل
�سفن
 رورو

�سفن �سب
�سفن ب�ساعة 

جافة
�سفن 
موا�سي

�سفن نفط
�سفن 

ا�سماك
�سفن 

�سياحية
�سفن 
اخرى

الجمايليخوت

4334721935622134691311,546عدد ال�سفن

اجمايل الطنان

امل�سجلة
10,521,94844,3761,502,8711,942,7569,9108,859,84616,241144,304712,2522,46823,756,972

�سايف الطنان 

امل�سجلة
5,198,69920,827871,2851,063,0784,1924,549,4287,54781,310375,4942,01712,173,877

حركة الب�ساعة ال�سائلة للعام 2009م ح�سب ال�سهر املبينه ادناه:

ال�سهر
الجمايلنافطاغاز م�سالبنزينكريو�سني�سولرمازوتخام

الواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادرالواردال�سادر

0197,345102,55777,179150,49482,53451,628073,44300000378,122357,058يناير

0284,365114,052152,173173,397164,57855,466077,00322,6870000419,918623,803فرباير

0319,849120,329137,583198,802165,15937,970098,64138,234463000456,205660,825مار�س

0353,652110,30363,205200,929218,01420,026081,83925,1010000413,097659,972ابريل

0275,553184,610225,317219,154176,41854,964090,23329,9660037,0930586,054707,254مايو

0323,29594,6640177,214153,27245,732070,43330,3710000388,043506,938يونيو

0322,224126,337137,127159,565283,47128,490070,49132,71003,19400384,883778,726يولية

0244,99189,733139,086233,608290,8858,9740101,50403,0113,9615,2280442,058678,923اأغ�سط�س

0180,39769,32445,246154,305244,17485,697066,976004,00100376,302473,818�سبتمرب

0264,655132,17682,574198,383247,89130,340099,31433,1564003,94900460,613632,225اأكتوبر

02,510,5641,144,0851,059,4901,865,8512,026,396419,2870829,877212,2253,87415,10542,32104,305,2955,823,780الجمايل

كمية و عدد ال�سفن التي تزودت باملياه للعام 2009م ح�سب ال�سهر املبينة ادناه:

الجمايلاأكتوبر�سبتمرباأغ�سط�سيوليةيونيومايوابريلمار�سفربايرينايرالتفا�سيلاجلهة املمونة

�سركة ال�سيباين   

للمالحة

151014091113121013107عدد ال�سفن 

1,4808801,38005909707201,0486801,2108,958الكمية )بالطن(

ادرة عدن لتموين  البواخر 

و الوقود

25503940324530443829372عدد ال�سفن 

3,4363,1663,5784,3733,3704,9243,3714,5244,2763,75938,777الكمية )بالطن(

حمطة عدن  للحاويات
211141121115عدد ال�سفن 

25515515020045120050250250502,011الكمية )بالطن(

الجمايل
42615441455744584943494عدد ال�سفن 

5,1714,2015,1084,5734,4116,0944,1415,8225,2065,01949,746الكمية )بالطن(


